Ex-keepster Gien van Maanen geniet van EK

Pionier van het vrouwenvoetbal
voormalige Atletha Oranje nog
eens 32 keer.
Sensatie geboren

De Utrechtse Gien van Maanen (81),
één van de pioniers van het
Nederlandse vrouwenvoetbal.
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Gien van Maanen (81) uit Utrecht
kijkt als één van de pioniers van het
Nederlands vrouwenvoetbal met
plezier naar de prestaties van de
Oranjeleeuwinnen op het EK. Ook
als vanavond de kwartfinale op het
programma staat.
Je kunt Gien van Maanen wel uit
de sport halen, maar de sporter niet
uit Gien van Maanen. ,,Het
keepersgevoel komt gewoon weer
terug'', zegt de 81-jarige Van
Maanen ietwat verbaasd bij het
poseren voor de foto. De Utrechtse
toont haar handen met historie. ,,Ik
keepte altijd met blote handen. Dat
vond ik fijner, had ik beter grip'',
vertelt ze.
,,Maar ik had wel scheen-, knie- en
elleboogbescherming aan. Dan kon
ik er vol induiken.'' Dan lachend:
,,Ik was niet bepaald bang, nee.''
Van Maanen kwam eind jaren '50
van de vorige eeuw tot tien
interlands voor het officieuze
Nederlands vrouwenvoetbalelftal,
maar mede door een gebrek aan
erkenning en tegenwerking van de
KNVB stapte ze begin jaren '60
definitief over naar het handbal.
Daar vertegenwoordigde waar de
handbalkeepster van het
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Het eerste officiële
vrouwenvoetbalelftal van
Nederland zag overigens in Utrecht
het daglicht. Op 12 januari 1955
richtten enthousiaste vrouwen in
het toenmalige Utrechtse café Het
Kalfje Herbido op. Vanwege de
binding met Bilthoven en enkele
Utrechtse voetbalclubs kwam de
naam Herbido uit de bus rollen:
Her(cules)Bi(lthoven)DO(S). Het
elftal werd getraind door de
Utrechtse oud-international Wout
Buitenweg. Op de 30 april 1955
speelt Herbido haar eerste duel, op
het Velox-terrein tegen de Eerste
Haagse Dames Voetbal Vereniging
(EHDVV). Vierduizend
toeschouwers zagen Herbido, met
een bloedfanatieke Gien van
Maanen in het doel, met 4-0
winnen. Een sensatie was geboren.

hoor. Leven in een topsportbubbel.
Ik was alleen maar amateur en dat
kostte geld. Maar ik vond mijn
leven buiten de sport ook erg leuk.''
Oranjeleeuwinnen
Ze geniet vanuit haar appartement
in Overvecht van de prestaties van
de Oranjeleeuwinnen op het EK,
waar ze een Oranje ziet dat strijdt
voor de winst in plaats van dat
'eindeloze breien'.
,,Weet je waarom het éxtra knap
is? Er is nooit aandacht voor die
vrouwen. En omdat er nu een
toernooi is, zeker in eigen land,
staan de schijnwerpers vol aan. En
dan toch zó presteren, petje af.''

In de jaren daarna volgden
regelmatig tripjes naar het
buitenland, waar Herbido als
officieus Nederlands
voetbalvrouwenelftal aantrad. Het
elftal maakte furore, maar de KNVB
probeerde de vrouwen die
voetbalden onder de vlag van de
Algemene Damesvoetbalbond
(opgericht 16 april 1955) te
dwarsbomen door arbiters te
verbieden vrouwenwedstrijd te
leiden. Bovendien stond de bond
niet toe dat vrouwen op velden van
de KNVB gingen spelen.
,,Wij hadden nogal wat ingangen,
dus we deden net of onze neus
bloedde'', blikt Van Maanen terug
op die periode. ,,Dit mocht niet, dat
mocht niet. Ach, dan regelden wij
toch alles zelf.''
Of Van Maanen baalt van die
tegenwerking van de bond? ,,Ze
zeggen wel eens dat ik te vroeg
ben geboren. Maar ik weet niet of ik
daar gelukkig van geworden was,
zaterdag 29 juli 2017
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